ACTA NÚM. 01/12
Data: 26 de març 2012
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, 1r Tinent d’alcalde
Senyor Ignasi Sabater Poch regidor, 2n tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, 3a tinent d’alcalde
Senyor Lluís Joanmiquel Isern, regidor
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Albert Tubert Vilà, regidor
Secretari en funcions
Sr. Secundino Fernández Suárez.
Hora d’inici de la sessió: quan passen deu minuts de les 8 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: a ¼ de 10 de la nit.
Verges, 26 de març de 2012
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària,
en primera convocatòria, quan passen deu minuts de les vuit del vespre del dia 26 de març de 2012.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta. El regidor senyor Jacint Lluís
Romero Manera, excusa la seva assistència.
Essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, la Sra. alcaldessa obre la sessió per tractar i debatre
els punts que figuren a l’Ordre del dia:
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent a l’anterior ple ordinari celebrat el 28 de
desembre de 2012.
2.- DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
A) CONEIXEMENT
Es dóna coneixement dels decrets d’alcaldia compresos entre els números 213 i 219 dictats entre el dia
23 de desembre al 30 de desembre del 2011. Així mateix es dóna coneixement dels decrets d’alcaldia
compresos entre els números 1 i 46 dictats entre el dia 2 de gener al 15 de març de 2012.
B) RATIFICACIÓ
Intervé el secretari que subscriu explicant el decret d’alcaldia número 43/2012 de data 12 de març de
2012 i que en definitiva es tracta de sol·licitar tant a la Diputació de Girona com al Departament de
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Governació de la Generalitat de Catalunya, autorització per destinar la subvenció de 90.000 € atorgada a
l’actuació inclosa al PUOSC titulada obres de construcció de la Sala de Lectura-biblioteca de Verges,
solament a la 1a fase de les obres, ja que no es té finançament suficient per a executar les dues fases del
projecte.
El regidor senyor Matas pregunta quina és la 1a fase.
L’alcaldessa senyora Payeró explica el contingut d’aquesta 1a fase i la necessitat de sol·licitar aquest
canvi de destí per tal de no perdre la subvenció.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Atès que l’Ajuntament de Verges, té inclosa al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2009
l’actuació 293/2009, titulada “Instal·lació d’una Sala de lectura - biblioteca”, amb un pressupost inicial de
198.545,51€, i una subvenció amb càrrec al programa de la Diputació de Girona, PE-Cooperació
Municipal Diputació de Girona, de 90.000€;
Atès que el finançament d’aquestes obres comptava amb una subvenció de 100.000€, per part del
Ministerio de Fomento que amb posterioritat va retirar;
Atès que el projecte final d’obra amb adaptació del nou impost de l’IVA és d’un total de 230.004,66 €, i
que per altra part, les obres s’han desglossat en 2 fases per tal de possibilitar la seva execució i per
aquests imports: Fase 1: 91.551,72 euros i fase 2: 138.452,94 euros
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Verges en data 21 de desembre de 2009 va aprovar definitivament el
projecte i la seva execució en dues fases, remetent-se una còpia del projecte als Serveis Territorials a
Girona de Governació i Administracions Públiques.
Atès que l’alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Verges mitjançant decret d’alcaldia número 43/2012
de data 12 de març de 2012 va disposar:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona l’aplicació de la subvenció de 90.000,00€, atorgada per
l’actuació 293/2009 titulada “Instal·lació d’una Sala de lectura - biblioteca , per a l’execució de la 1a. fase
de les obres Instal·lació d’una Sala de lectura - biblioteca amb un pressupost de 91.551,72 euros.
Segon.- Sotmetre aquest decret a la ratificació del Ple de la corporació en la primera sessió que celebri.
Tercer.- Notificar aquest decret als Serveis Territorials a Girona de Governació i Administracions
Públiques de la Generalitat de Catalunya
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Ratificar el decret d’alcaldia número 43/2012 de data 12 de març de 2012.
3.- RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER L’EMPRESA CONSTRUCCIONS RUBAU TARRES
SAU CONTRA L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES “ARRANJAMENT DE
LA CIUTAT MEDIEVAL”. DESESTIMACIÓ.
Intervé el secretari que subscriu explicant la proposta d’acord i que es tractaria d’acordar la desestimació
del recurs de reposició interposat per l’empresa Rubau Tarrés SAU contra l’acord d’adjudicació del
contracte per a l’execució de les obres d’arranjament de la Ciutat Medieval de Verges.
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El regidor senyor Matas manifesta que el seu grup no està conforme amb aquesta desestimació perquè
pensa que hi ha un defecte de forma al plec de condicions i li sembla que s’està fent malament al
desestimar el recurs.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que hi ha dos informes un dels tècnics i l’altre de la secretària
proposant la desestimació del recurs.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Atès que el Sr. Ramon Anglada Cotxo, en representació de la mercantil Rubau Tarrés SAU va interposar
mitjançant escrit de data 1 de febrer de 2012 recurs de reposició contra l’acord plenari de data 28 de
desembre de 2011 per la qual s’adjudica a l’empresa Construccions Rubau SA el contracte d’obres de
l’arranjament de ciutat medieval; el motiu al·legat per l’empresa és que la “seva oferta econòmica sense
cap baixa, tal i com queda concretada en la seva oferta econòmica d’acord amb el model inclòs en
l’annex I del Plec de clàusules administratives.” I “que l’oferta real de construccions Rubau és la
presentada segons el model annex I i per tant, la puntuació de la millora número 5 d’aquesta empresa
hauria de ser 0”.
Vist l’informe emès pels tècnics municipals, de data 1 de febrer de 2012.
Vist l’informe emès per la secretària interventora, de data 10 de febrer de 2012.
Legislació aplicable
Articles 118 i 119 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions
Públiques i procediment administratiu comú.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per majoria absoluta amb els vots a favor de les senyores
Payeró i Mustera (ERC-AM) i dels senyors Hugas, Sabater i Joanmiquel (ERC-AM) total 5 vots a favor, i
els vots en contra dels senyors Estévez, Matas i Tubert (CiU) total 3 vots en contra.
Primer.- Desestimar el recurs de reposició interposat pel Sr. Ramon Anglada Cotxo en representació de
la mercantil Rubau Tarrés SAU en data 1 de febrer de 2012 contra l’acord plenari de data 28 de
desembre de 2011 per la qual s’adjudica a l’empresa Construccions Rubau SA el contracte d’obres de
l’arranjament de ciutat medieval, motivat en els informes emesos pels tècnics municipals, de data 1 de
febrer de 2012 i de la secretària interventora de data 10 de febrer de 2012, dels quals se n’adjunta còpia.
Segon.- Notificar el present acord a l’interessant adjuntant fotocòpia compulsada dels informes
esmentats.
4.- SEGONA ADDENDA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL
BAIX EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE VERGES PER A LA PRESTACIÓ D’ASSISTÈNCIA I
ASSESSORAMENT. APROVACIÓ.
Intervé el secretari que subscriu explicant la proposta de l’addenda i el caràcter temporal del servei
d’aquesta assistència de secretaria.
Intervé a continuació el regidor senyor Matas preguntant que què passa amb els secretaris en aquest
ajuntament. Hem tingut en Serra, l’Aulet, el secretari del Consell, en Carles Perarnau i la Sandra Pinos en
molt poc temps, la qual cosa vol dir que alguna cosa passa i que cal mirar què és el que falla.
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Intervé l’alcaldessa explicant que és molt difícil trobar un secretari bo i que la darrera que hem tingut era
bona però que ha preferit per qüestions personals d’anar a Ventalló, ja que és més a prop de casa seva.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Vista la proposta de segona addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Ajuntament de Verges per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament .
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix
Empordà i l’Ajuntament de Verges per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament .
Segon. Facultar l’alcaldessa per a la signatura de l’esmentada addenda.
5.- SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS
INSTITUCIONALS PER L’ABONAMENT DE RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES
LOCALS PER L’EXERCICI 2012. RATIFICACIÓ.
Intervé el secretari que subscriu explicant la proposta i que es tractaria de ratificar un acord de la Junta de
Govern del dia 27 de febrer de 2012.
A continuació intervé el regidor senyor Hugas justificant la proposta i la dedicació de la regidora
proposada.
El regidor senyor Estévez pregunta si està inclòs el cost de la seguretat Social.
Contesta l’alcaldessa dient que no, que aquest cost l’assumeix l’ajuntament.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Atès que la Junta de Govern de l’Ajuntament de Verges en sessió celebrada el dia 27 de febrer de 2012,
va acordar:
Sol·licitar la subvenció convocada per Resolució GRI/120/2012, de 30 de gener, de per a l’atorgament de
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs
electes locals per a l’exercici de 2012; publicat en el DOGC número 6062 de 8 de febrer de 2012.
Es determina les persones electes a les quals l’Ajuntament de Verges ha d’abonar la retribució a càrrec
de la compensació:
Nom: Susagna Mustera Garrofa,
Càrrec: regidora de Promoció Econòmica
DNI: 40323765 G
Data d’alta a la Seguretat Social: 1 de març de 2012.
Els mesos de compensació sol·licitats: de 01/03/2012 a 31/12/2012
Percentatge de dedicació parcial al càrrec: 50%.
Quantia a percebre: 729,42€ mensuals.
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Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per majoria absoluta amb els vots a favor de les senyores
Payeró i Mustera (ERC-AM) i dels senyors Hugas, Sabater i Joanmiquel (ERC-AM) total 5 vots a favor, i
els les abstencions dels senyors Estévez, Matas i Tubert (CiU) total 3 abstencions.
Primer. Ratificar l’acord de la Junta de Govern de data 27 de febrer de 2012.
Segon. Notificar aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat
de Catalunya.
6.- ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA LOCAL CONVENIAT ENTRE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I LES DIPUTACIONS CATALANES. APROVACIÓ.
Intervé l’alcaldessa senyora Payeró explicant el contingut de la proposta i les característiques del Pla
Extraordinari d’Assistència Financera Local en el cas de l’Ajuntament de Verges.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Atès el conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions catalanes en que s’estableix el
Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Que l’Ajuntament de Verges s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i
les Diputacions Provincials catalanes, publicat al DOGC, amb què s’estableix el Pla extraordinari
d’Assistència Financera Local.
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de Girona un
pagament per import de 37.135,10 euros, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la
Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
NºDoc.Pres
650761919
650763032

Nº Doc. FI
C.Gestor
Pos.Press
1000326618 GO03
D/460000300/7110/0000
1000331926 GO03
D/460000300/7110/0000

Import Brut
32.976,34
4.158,76

Import Net
32.976,34
4.158,76

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’import sol·licitat, l’Ajuntament de Verges transmet els drets
de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Quart.- Que l’Ajuntament de Verges destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari
d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes
d’aquesta amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
7.- RELACIÓ CERTIFICADA DE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT A DATA
31/12/2011, I PLA D’AJUST CONFORME AL REIAL DECRET LLEI 4/2012. APROVACIÓ.
Intervé l’alcaldessa senyora Payeró explicant la proposta i les característiques del Pla d’Ajust Estatal.
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Intervé a continuació el secretari que subscriu donant coneixement del certificat expedit el passat dia 13
de març de 2012 en el que es reconeixen quatre factures a data 31 de desembre de 2011 vençudes i
pendents de pagament.
Continua la seva intervenció dient que donada la situació financera de l’Ajuntament de Verges es
considera que no cal acollir-se al Pla d’Ajust Estatal establert al reial decret llei 4/2012.
Intervé a continuació el regidor senyor Matas dient que no hi ha dret que l’ajuntament pagui abans de
rebre les subvencions, s’hauria de pagar quan es rep la subvenció i no abans ja que això significa un
perjudici econòmic per l’ajuntament.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que alguna d’aquestes actuacions estan subvencionades a
càrrec del FEDER i que si les factures no estan pagades no es poden justificar davant el FEDER.
Novament intervé el regidor senyor Matas dient que ell no pagaria, demanaria un aplaçament a la
Generalitat per pagar més tard, i que mai demanaria crèdits que ens costen molts diners per avançar
pagaments amb càrrec a subvencions.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Atès el que disposa Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les obligacions
d’informació i procediment per establir un mecanisme de finançament per el pagament a proveïdors de les
administracions locals.
Vist també el contingut de l’Ordre HAP/537/2012 pel que s’aproven el model de certificat individual, el
model per a la seva sol.·licitud i el model del pla d’ajust , previst en el RDL 472012.
Atès que, d’acord amb el que estableix l’article 2 del referit RDL 4/2012, aquest ajuntament va trametre al
Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques en data 13 de març de 2012 la següent certificació dels
deutes a 31 de desembre del 2011 pendents de pagament :
a) - CIF: A 17018813 Nº Factura: C-139 Import :2919,52 euros. Data entrada al
19/12/2011. Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011
b) - CIF: A 17018813 Nº Factura: C-496 Import: 38804,14 euros. Data entrada al
04/11/2010. Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2010
c) – CIF: B17430380 Nº Factura: 11-00151 Import:: 8214,97 euros. Data entrada al
17/11/2011. Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011
d) - CIF GI17305210 Nº Factura: 20/2011 Import: 637,62 euros. Data entrada al
03/10/2011 Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011

Registre:
Registre:
Registre:
Registre:

Atès que els deutes reconeguts a data 15 de març de 2012 i el conseqüent dèficit temporal de
tresoreria de l’Ajuntament de Verges és coyuntural, i motivat pel retard per part de les administracions
superiors: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona , en l’abonament de les subvencions
destinades a finançar les actuacions i per tant aquestes deutes i factures s’abonaran amb els
excedents de tresoreria que es produeixin durant el vigent exercici i en tot cas quan es reben les
subvencions vinculades.
Atès que es considera que aquest ajuntament no té necessitat d’acollir-se al mecanisme de
finançament establert al Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, i per tant no cal l’elaboració i
aprovació del Pla d’Ajust establert a l’article 7 de l’esmentat Reial Decret, tal i com han confirmat els
serveis tècnics del Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques en consulta realitzada a tal
efecte.
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El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Donar-se per informat de la remissió al Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques el dia
13 de març de 2012 de la següent certificació dels deutes a 31 de desembre del 2011 pendents de
pagament :
- CIF: A 17018813 Nº Factura: C-139 Import :2919,52 euros. Data entrada al Registre: 19/12/2011.
Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011
- CIF:
A 17018813 Nº Factura: C-496 Import: 38804,14 euros. Data entrada al Registre:
04/11/2010. Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2010
– CIF: B17430380 Nº Factura: 11-00151 Import:: 8214,97 euros. Data entrada al Registre:
17/11/2011. Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011
- CIF GI17305210 Nº Factura: 20/2011 Import: 637,62 euros. Data entrada al Registre: 03/10/2011
Comptabilitzada i aplicada a l’exercici 2011
Segon. Donar per complerts els tràmits que exigeix el RDL 4/2012 i normes de desenvolupament.
Declinant acollir-se al mecanisme o instrument de finançament establert al RDL 4/2012 i per tant no
elaborar cap Pla d’Ajust, comprometent-se l’Ajuntament de Verges a aplicar durant el present exercici
pressupostari del 2012 els excedents de tresoreria al pagament de les quatre (4) factures incloses en la
certificació esmentada, i en el seu defecte a buscar les alternatives de finançament suficients.
8.-ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS DE LA INDEPENDÈNCIA.
Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels
seus Estatuts rectors;
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic en data 14 de
desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar l’alcaldessa, senyora Marta Payeró Torró per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en l’alcaldessa, senyora Marta Payeró Torró per representar aquest Ajuntament davant
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la Independència
domiciliada al C/ Ciutat, 1, 08500 Vic.
9.- SOL·LICITUD A LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER PRENDRE MESURES PER GARANTIR
EL CABAL DEL RIU TER.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona. en sessió celebrada el passat dia 13 de febrer de 2012, va
acordar aprovar la següent Moció que copiada textualment diu:
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Atenent a la petició efectuada per l'Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona i de l'Associació de
Naturalistes de Girona es redacta el present informe.
L'Ajuntament de Girona va aprovar per unanimitat del 15 de gener de l'any 2008 una moció referent a la
regulació de les aigües del riu Ter on s'adoptaven diversos acords. La majoria d'aquests acords s'han
pogut materialitzar però malauradament la problemàtica del riu Ter segueix vigent.
La situació crítica de sequera que hi havia en aquell moment es va poder superar gràcies a unes pluges
oportunes, però algunes de les actuacions que han de permetre que en un futur proper no ens trobem en
una situació semblant encara no s'han materialitzat ni hi previsió de quan es duran a terme.
El transvasament del Ter cap a l'àrea metropolitana de Barcelona es va autoritzar d'acord amb una llei
específica, la llei del Ter de 1959, que establia que aquest transvasament es podia realitzar sempre i
quan es garantissin les necessitats del baix Ter incloent un cabal circulant d'almenys 3 m3/s al riu Ter al
seu pas per Girona i 1 m3/s per a l'abastament de Girona i la Costa Brava.
Així mateix, el parlament de Catalunya va aprovar el Pla Sectorial de Cabals de Manteniment, resolució
MAH/2465/2006 de 13 de juliol (DOGC Núm. 4685 de 27/7/2006) que és encara més restrictiu que la llei
del Ter i on s'estableix que els cabals instantanis a respectar (en mitjanes mensuals) al riu Ter al Pont de
la Barca (Girona) haurien de ser:
-D'octubre a març i juny: 4,60 m3/s -Abril i maig: 5,98 m3/s -De juliol a setembre: 3,68 m3/s
Degut a la manca d'una estació d'aforament al riu Ter al seu pas per Girona, durant molts anys no va ser
possible saber si es complia el cabal mínim establert per la llei del Ter a Girona. Gràcies a la tenacitat del
Sr. Francesc Ferrer i Gironès, aquesta estació finalment es va poder construir i és possible conèixer el
cabal que passa en cada moment al Ter al seu pas per Girona.
L'Agència Catalana de l'Aigua interpreta que el compliment de la llei del Ter es pot aconseguir sumant el
cabal que circula efectivament per la llera del riu Ter a Girona més el cabal que circula per la sèquia
Monar, la major part del qual retorna més endavant al Ter a través de l'Onyar.
Les empreses hidroelèctriques de la sèquia Monar al terme municipal de Salt disposen d'una concessió
de 3 m3/s i a més hi ha en tràmit una altra concessió per a la comunitat de regants de la sèquia Monar.
Aquestes dues circumstàncies fan que sigui habitual que bona part de l'any circuli més aigua per la sèquia
Monar que pas pel propi riu Ter al seu pas per Girona aigües amunt de l'Onyar i que pel riu Ter aigües
amunt de l'Onyar ni tan sols s'arribi als 3 m3/s establerts per la llei del Ter.
L'Agència Catalana de l'Aigua en el seus aplicatius web per a informar a la ciutadania del cabal circulant
pel riu Ter no dóna la xifra obtinguda a l'estació d'aforament del Pont de la Barca sinó que dóna la xifra de
la suma del cabal del Ter al Pont de la Barca més el cabal de la sèquia Monar.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de Girona va prendre els següents acords:
Primer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prengui les mesures necessàries per tal de garantir
un cabal circulant pel riu Ter al seu pas per la ciutat de Girona que sigui almenys l'establert al Pla
Sectorial de Cabals de Manteniment amb independència del cabal que pugui circular per la sèquia Monar.
Segon.- Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat que en la
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seva informació pública sobre el cabal del riu Ter hi figuri el cabal real que circula per la llera del Ter i no
s'hi sumi a aquesta xifra el cabal que circula per la sèquia Monar.
Tercer.- Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat la corba
d'aforament de l'estació d'aforament del Pont de la Barca per tal de poder conèixer de primera mà quin és
el cabal que correspon a cada calat mesurat a l'estació, així com les característiques tècniques d'aquesta
estació.
Quart.- Instal·lar plafons informatius al llarg del recorregut urbà del Ter on s'expliqui la problemàtica que
pateix al riu així com a l'estació d'aforament del Pont de la Barca on s'expliqui per a què serveix, quin és
el seu funcionament i la seva història.
Cinquè.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que la conca cedent del Ter pugui participar
de les decisions en relació a la disposició de cabals del Ter almenys amb les mateixes condicions que les
conques receptores.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat dels assistents:
Primer. Donar suport a la Moció aprovada per l’Ajuntament de Girona, el passat dia 13 de febrer de 2012,
sobre mesures per tal de garantir el cabdal del riu Ter.
Segon. Notificar aquest acord a l’Ajuntament de Girona, al Consorci Alba-Ter, al Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a l'Agència Catalana de l'Aigua .
10.- EXPEDIENT PER LA DECLARACIÓ COM A FILL PREDILECTE DE VERGES AL Sr. LLUÍS
LLACH GRANDE.
La Sra. Alcaldessa Marta Payeró fa la proposta que es transcriu a continuació:
Lluís Llach Grande, cantautor i poeta, va néixer a Verges el 1948, fill del Sr. Josep Maria Llach i la Sra.
Maria Grande va passar la seva infantesa al poble, del qual en guarda grans amics i on hi té un lligam
molt especial i molt vergelità: després del poble, la Processó.
He de justificar els mèrits d’en Lluís perquè volem nomenar-lo fill predilecte del nostre poble, perquè ho
és. És un privilegi per aquest petit país poder tenir Lluís Llach.
Els mèrits, tothom els coneix, i fins i tot, crec quasi innecessari de plasmar-los en aquest document,
segurament perquè me’n deixaré. Podem tenir present la seva defensa de la llengua, la lluita pel nostre
país, la lluita per les llibertats, la reivindicació de la llengua, de la nostra literatura, dels nostres poetes.
Lluís Llach Grande, altruista de vocació, ha de rebre aquesta distinció perquè és l’ambaixador del nostre
poble arreu, perquè amb ell Verges ha recorregut món. Ell va formar part dels Setze Jutges, del moviment
de la Nova Cançó, però dels Setze Jutges i per tant serveixi aquest reconeixement per fer un homenatge
particular a aquest grup de gent que va engegar un motor de reivindicació cultural i nacional que encara
funciona, de reivindicació de país que malauradament encara és ben vigent. Aquest grup d’intel·lectuals
van impulsar el moviment de la Nova Cançó i de reivindicar la normalització del català en el món de la
música moderna. Lluís Llach en va ser l’integrant número 16. Tots ells pretenien fomentar la creació d’una
cançó moderna en l’idioma propi que servís per recuperar la llengua i la cultura catalanes. Un moviment
que reivindica la cançó com a eina d’expressió de la identitat nacional, els qui s’han ocupat d’estudiar-la
han coincidit a assenyalar el paper destacat que va assumir el col·lectiu de Els Setze Jutges, molt influït
inicialment per la cançó francesa, com a impulsor d’un circuit de relació amb el públic que ha possibilitat la
professionalització dels cantants de més èxit en llengua catalana.
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Lluís Llach fruit de l’entrada en aquesta moviment i aquest grup va compondre “L’estaca”, un dels himnes
més representatius de les reivindicacions dels Països Catalans i, fins al moment, una de les cançons
catalanes més versionades a tot el món.
Aquí però en destacarem un disc Verges 50, que sintetitza en cinc temes musicals el vent, el mercat, els
carros, l’escola i, evidentment, la Processó. Qui d’aquest poble no ha escoltat aquest disc i s’hi ha sentit
totalment a dins, recorrent carrers, assajant, intentant tirar lluitant amb la tramuntana. El disc segueixen
amb 3 cançons més “Els meus ulls aquí, “País petit”, “Arran de terra”. “Els meus ulls aquí” repassa la seva
infantesa, en poques paraules defineix molt bé moments de la història quotidiana que tots sabem.
“País petit” defineix d’una manera més concreta Verges, un país tan petit, però que per a ell representa
tot un seguit de records, de factors estètics i ambientals.
El darrer tema “Arran de terra”, el podríem definir només amb les primeres paraules “Quan moriré porteume a l’Empordà...”. És un tema en el qual es nota d’una manera molt palesa l’amor d’en Lluís Llach per
l’Empordà.
El 13 de abril de 2007, Els Setze Jutges van rebre la Medalla d’Honor del Parlament de Catalunya per la
seva contribució a la cultura i la llengua catalana. Un acte solemne. El primer reconeixement a la tasca
feta per aquest grup de gent i el que això ha representat per al nostre país, aquest moviment cultural, tal
com va dir el president Benach en el seu discurs: “amb aquest acte el Parlament fa un "exercici de
dignitat" i participa en el "procés de recuperació de la memòria cultural i artística" del país.”
Arriba el 23 i 24 de març i es produeix el comiat. Un comiat que va costar dies, mesos, hores, telèfon,
anades i vingudes, emocions, decepcions, lluites..., però es va fer amb moltes ganes, amb molta il·lusió,
els amics vam treballar per fer del concert i del seu èxit un reconeixement de tot un poble a la figura de
Lluís Llach, la torna a tot el que ell ha fet pel nostre poble. Verges va poder fer una festa de comiat
perfecte. De comiat dels escenaris musicals per anar cap a l’escenari de la Processó, perquè amb el
comiat no marxava, no, continuava i més actiu que mai, sobretot pel nostre poble, posant-se al capdavant
de la direcció de la Processó, aportant canvis sorprenents, innovació, tota una revolució que ha empès
aquesta nostra festa per molts anys més, hi ha contribuït en la millora i la reforma del format, de
l’escenografia, no pas de l’essència, dignificant-la, donant-li més poder, més força. Ens ha ensenyat que
es poden fer moltes coses, que cal ser atrevits i que s’ha de treballar entre tots. De fet la Processó uneix
la gent d’aquest poble.
A ell li volem agrair i li volem reconèixer tot el que ha fet per Verges, tot el que ha fet pel país, per al
cultura, per la llengua, pels drets de tots. Lloem la seva capacitat, dins la seva timidesa, de reivindicar el
que molts van ser incapaços, porucs, conformistes. Celebrem que del piano del Mas Pi, aconseguir omplir
el Camp Nou, el Sant Jordi, auditoris arreu, no només a casa nostres, sinó a altres països.
El 24 de març de 2007 ens va fer la darrera cançó d’amor, a corre-cuita, però que per nosaltres té tant
valor com qualsevol altra, ens l’hem fet ben nostra.
S’hi està bé, plegats, a Verges,
sota un cel teixit de sentiments, els anys i acords.
S’hi està bé perquè junts volem
fer el ritual d’un adéu d’amor.
És senzill, si jo puc, si tu ho vols...
S’hi està bé, plegats, a Verges,
m’has deixat encendre estels de llum dins dels teus ulls,
sols això és el que et puc donar,
tot això és el que ara me’n duc,
tan senzill, si tu vols, jo sí ho vull.
I és tan gran, gran i màgic,
quan plegats alcem el cant i aixeca el vol
fins al somni d’un demà
que ara junts només podem imaginar,
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però amb la certesa que els que arribin les viuran.
S’hi està bé, plegats, a Verges,
mentre fem de les cançons i enyors un bell camí,
que si bé ens acosta a l’adéu
ha deixat escrit en el cor
molta sort, que tingueu molta sort.
S’hi està bé, aquí junts a Verges...

Per tot això, tinc el goig de proposar que se li atorgui a Lluís Llach el títol de fill predilecte de la vila de
Verges.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat dels assistents:
Primer.- Nomenar al Sr. Lluís Llach Grande com a Fill Predilecte del municipi de Verges, pels mèrits
contrets en el decurs de la seva trajectòria professional de cantautor, per la seva tasca humana i artística i
per haver difós el nom del municipi de Verges arreu del món.
Segon.- Comunicar el nomenament a l’interessat citant-lo per què acudeixi a la sessió solemne en la qual
es procedirà a fer-li entrega de la distinció.
11.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha
12.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidors senyor Estévez demanant que se li informi de les despeses detallades pel
manteniment (aigua, llum, gas, telèfon...) anual del pavelló, del camp de futbol i de la llar de jubilats.
Intervé a continuació el senyor Matas dient que vol explicar perquè va venir a veure els decrets de 4 anys
enrere. I és que ha vist un decret publicat al BOP referent a un expedient de legalització d’obres per part
del senyor Josep M. Suñer. Li sembla molt bé que es facin aquest tipus d’expedients i d’actuacions, però
que es faci sempre i per tothom ja que si no és així, anirem al jutjat per prevaricació. S’amaguen sota la
taula decrets de paralització d’obres i això no és correcte i més quan no es tracta a tothom per igual.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que s’ha fet el mateix a tothom.
Continua el senyor Matas dient que se li va enviar l’informe tècnic sobre la llicència d’obres de la senyora
Clàudia Gardella Canadell i ell ha mirat l’expedient i es va demanar llicència per a fer un garatge i el que
s’ha fet és un habitatge.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que farà un llistat sobre tots els tràmits d’aquesta obra,
informes, documentació, etc... perquè no hi hagi dubtes, ja que se li va ensenyar tot l’expedient i ell
només en porta una part
El regidor senyor Matas insisteix que es va demanar llicència per a un garatge i la obra real ha sigut per a
un habitatge.
Contesta novament l’alcaldessa senyora Payeró dient que l’expedient es va mirar amb l’arquitecta i la
secretària i era correcte.
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Intervé novament el regidor senyor Matas dient que en referència a la modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament del carrer Xaloc aprovat recentment per Urbanisme, avisa que si es fa la
casa sense separar-se de la distància que diu l’informe tècnic que va passar per la Comissió d’urbanisme
de Girona, tindrem problemes ja que això ja està al contenciós i per tant, la casa haurà de respectar el
contingut del que diu l’informe tècnic de la ponència d’urbanisme.
Continua el senyor Matas dient que a la sessió plenària del passat 28 de desembre de 2011 el regidor
senyor Joanmiquel va dir que la prioritat de les Normes Subsidiàries era arreglar el casc antic i no
modificar. Quan va ser alcalde el senyor Joanmiquel qui va suspendre les llicències de les unitats
d’actuació i encara a data d’avui estan suspeses. Per tot això vol preguntar al regidor senyor Joanmiquel
com estan les unitats d’actuació, si es quedaran igual? Es treballa en el tema? I en quin sentit?
Contesta el regidor senyor Joanmiquel dient que en el seu moment i per interrupcions hagudes en el
plenari no es va poder explicar tot, però es va acordar tirar-ho endavant com estava.
Intervé a continuació l’alcaldessa senyora Payeró dient que hi ha dos coses diferents una és la
modificació de les normes subsidiàries i l’altre fer les unitats d’actuació.
El regidor senyor Joanmiquel vol explicar que hi ha detalls que els obliguen a modificar aspectes de les
normes subsidiàries.
El regidor senyor Matas reitera la seva pregunta de si es treballa o no en les normes.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que s’hi està treballat i s’està pendent de parlar amb l’Albert
Alabau i el seu advocat per consensuar el conveni.
El regidor senyor Matas manifesta que abans de signar el conveni cal parlar amb els veïns, i el meu fill no
en sap res.
Contesta l’alcaldessa senyora Payeró dient que el Sr. Jordi Matas està al cas de tot.
Intervé el regidor senyor Matas dient que l’Aulet li va explicar tot i per això va venir a veure l’expedient
26/06 de construcció d’una casa en rústica, expedient que conté informes i certificats falsos i, per tant, és
un expedient totalment incorrecte.
Contesta el regidor senyor Joanmiquel dient que està a la seva disposició per aclarir-li tot el que necessiti
referent a aquest expedient, ara ve, si és una qüestió personal no pot fer-hi res i, per tant, el senyor Matas
que faci el que li sembli.
A continuació es produeix una breu i intensa discussió enter el senyor Matas i el senyor Joanmiquel
finalitzant-la la senyora alcaldessa aixecant la sessió.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són ¼ de 10 del vespre per part
de la Presidència s’aixeca la sessió ,de la que se n’estén aquesta acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcaldessa,

El secretari en funcions

Marta Payeró Torró

Secundino Fernández Suárez
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